
1. Baseny

1.1 basen kryty przy ul. Parkowej 1

a) zakup biletów

Bilet wstępu
normalny

Bilet wstępu
ulgowy¹

Bilet wstępu
grupowy

Bilet wstępu 60 plus²

Basen

11,00 zł
1 godzina
pływania + 15
minut na
przebranie
i suszenie

8,00 zł
1 godzina
pływania +
15 minut na
przebranie
i suszenie

7.00 zł /osoba
1 godzina
pływania+20
minut na
przebranie
i suszenie
10 osób +
opiekun

6,00 zł/ osoba dla
bytomskich szkół
w ramach zajęć
lekcyjnych

6,00 zl
1 godzina pływania
+15 minut na
przebranie
i suszenie

Dopłata
³

1,10 zł 0,80 zł 0,70 zł 0,60 zł

Siłownia 11,00
zł/wejście do
2 godz.

8,00
zł/wejście
do 2 godz.

7,00 zł/wejście
do 2 godz.
10 osób+opiekun

6,00 zł dla
bytomskich szkół
w ramach zajęć
lekcyjnych

6,00zł/godz..

Dopłata
³

1,10 zł 0,80 zł 0,70 zł 0,60 zł

¹ do zakupu biletów ulgowych uprawnione są : dzieci, młodzież szkolna, studenci do 25 roku życia, renciści i emeryci za
okazaniem stosownej legitymacji, oraz osoby niepełnosprawne
z orzeczonym znacznym lub równoważnym stopniem niepełnosprawności określonym
w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
z dnia 27 sierpnia 1997r. z późn. zm. za okazaniem stosownego dokumentu. Opiekun osoby niepełnosprawnej uprawniony
jest do wejścia na basen kryty bezpłatnie.
² do zakupu biletu 60 plus uprawnione są osoby po ukończeniu 60 roku życia za okazaniem Bytomskiej Karty Seniora
³ dopłata za każde rozpoczęte 6 minut.

- bilet rodzinny – w soboty, niedziele i święta przy zakupie 2 biletów normalnych, pierwsze
dziecko do lat 15 – wejście na basen kryty bezpłatnie.
- zgubienie lub zniszczenie paska basenowego lub kluczyka  - 30,00 zł
-  klient korzystający z usług pływalni może skorzystać tylko z jednej z przysługujących mu

ulg lub rabatów.
Dzieciom do lat 3 przysługuje wstęp bezpłatny – wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
W przypadku wątpliwości dotyczących wieku dziecka, opiekun ma obowiązek przedstawić stosowny dokument
potwierdzający wiek dziecka.



Uczestnicy programu „3+ Liczna Rodzina” uprawnieni są do 30% zniżki na zakup biletów wstępu na basen kryty.

b) zakup karnetów

nazwa cena
zakupu

Gratis
doładowania(
%)

Wartość po
doładowaniu

Okres ważności w
dniach

Karnet
wartościowy
99

100,00 zł 10 % 110,00 zł 60 dni

Karnet
wartościowy
138

130,00 zł 15 % 150,00 zł 90 dni

Karnet
wartościowy
204

180,00 zł 20 % 216,00 zł 120 dni

Karnet
wartościowy
VIP

470,00 zł 30 % 611,00 zł 365 dni

● jednorazowa opłata za karnet (kartę magnetyczną) - 20,00 zł (karnet wielokrotnego użytku)
● pozwala na wejście dowolnej liczby osób; wartość "zdejmowana" z karnetu zależy od taryfy wejścia, czasu pobytu

oraz pozostałych parametrów cennikowych związanych z pobytem klienta w obiekcie
● opłata za kartę magnetyczną nie podlega zwrotowi

c) pozostałe usługi

Lp. Rodzaj usługi Cena brutto Uwagi

1. Opłata za instruktora
nauki pływania

35,00 zł/ godz. Cena obejmuje grupę dzieci w
wieku przedszkolnym lub
szkolnym, zorganizowaną z
opiekunem, liczącą co najmniej 10
osób
Opiekun grupy – wejście
bezpłatne

2. Wynajem toru
pływackiego

150,00 zł/godz. 1 godzina wynajmu

3. Wynajem komercyjny
basenu pływackiego +
rekreacyjnego

1 500,00 zł/godz. 1 godzina wynajmu

4. Aqua aerobik 17,00 zł/godz. 1 godz.

5. Wynajem powierzchni
reklamowych

Cena umowna, nie mniej
niż 80,00 zł/m2

1 m² na 1 miesiąc

6. Wypożyczanie sprzętu
nagłaśniającego

200,00 zł/dzień 1 dzień

7. Wypożyczenie namiotu 150,00 zł/dzień 1 dzień

8. Wypożyczenie barierek 25,00 zł/dzień 1 szt./1 dzień



9. Obsługa sprzętu
nagłasniającego

150,00 zł/godz. 1 godzina

10. Transport sprzętu
samochodem

4,00 zł/km 1 kilometr

11. Trening personalny na
siłowni (opłata za
instruktora)

35,00 zł/godz. maksymalna liczebność grupy- 3
osoby

12. Wynajem powierzchni
sali treningowej na rzecz
KS FC Bytom

600,00 zł/m-c
stawka za 1 miesiąc wynajmu

13. Umieszczenie reklamy na
stronie internetowej

50,00 zł/m-c Cena za 1 m-c

14 Umieszczenie posta w
mediach
społecznościowych

20,00 zł/za 1 post
reklamowy

Cena za 1 post reklamowy

1.2 basen odkryty przy ul. Wrocławskiej (Park Miejski im. F.Kachla)

Lp. Nazwa Cena brutto Uwagi

1. Bilet wstępu normalny
- po godz. 16,00

15,00 zł/wejście

10,00 zł/wejście

2. Bilet wstępu ulgowy
- po godz. 16,00

8,00 zł/wejście
4,00 zł/wejście

Do zakupu biletu ulgowego
uprawnieni są:
- dzieci i młodzież ucząca się do
25 roku życia (za okazaniem
legitymacji szkolnej, studenckiej),
- renciści i emeryci (za okazaniem
legitymacji emeryta, rencisty)
- osoby niepełnosprawne z
orzeczonym znacznym lub
równoważnym stopniem
niepełnosprawności określonym w
ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.
z późn. zm. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (opiekun
osoby niepełnosprawnej
uprawniony jest do wejścia na
basen odkryty bezpłatnie)

3. Bilet wstępu grupowy
- po godz. 16,00

7,00 zł/ wejście
4,00 zł/wejście

Cena jednostkowa za osobę w
grupie zorganizowanej z
opiekunem liczącej co najmniej 10
osób (opiekun grupy – wejście
bezpłatne), po wcześniejszym
pisemnym uzgodnieniu terminu z
kierownikiem obiektu

4. Karnet wstępu normalny 165,00zł/12 wejść



5. Karnet wstępu ulgowy 88,00 zł/ 12 wejść

6. Wynajem powierzchni
reklamowych

Cena umowna nie mniej
niż 80,00 zł/m2

1 m² na miesiąc

7. Wypożyczenie leżaka 10,00zł/szt./dzień 1 dzień

Uczestnicy programu  „3+ Liczna Rodzina” uprawnieni są do 30% zniżki na zakup biletów wstępu na basen odkryty.

2. Lodowiska

2.1 lodowisko sztuczne przy ul. Pułaskiego 71

Lp. Nazwa Cena brutto Uwagi

1. Ślizgawka-bilet wstępu
normalny

10,00 zł/ godz. 1 godz.

2. Ślizgawka bilet wstępu
ulgowy

7,00 zł/godz. 1 godzina
Do zakupu biletu ulgowego
uprawnieni są:
- dzieci i młodzież ucząca się do
25 roku życia (za okazaniem
legitymacji szkolnej, studenckiej),
- renciści i emeryci (za okazaniem
legitymacji emeryta, rencisty)
- osoby niepełnosprawne z
orzeczonym znacznym lub
równoważnym stopniem
niepełnosprawności określonym w
ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.
z późn. zm. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (opiekun
osoby niepełnosprawnej
uprawniony jest do wejścia na
lodowisko sztuczne bezpłatnie

3. Ślizgawka - bilet wstępu
zbiorowy

6,00 zł/ godz. 1 godzina
szkoły bytomskie: cena
jednostkowa za osobę w grupie
zorganizowanej z opiekunem
liczącej co najmniej 10 osób
(opiekun grupy – wejście
bezpłatne), po wcześniejszym
pisemnym uzgodnieniu terminu z
kierownikiem obiektu

4. Ślizgawka-karnet wstępu
normalny

110,00 zł/12 godz. 12 godzin



5. Ślizgawka-karnet wstępu
ulgowy

77,00 zł/12 godz. 12 godzin
do zakupu karnetu ulgowego
uprawnieni są: dzieci i młodzież
ucząca się do 25 roku życia (za
okazaniem legitymacji szkolnej,
studenckiej)

7. Wypożyczenie łyżew 10,00 zł/godz. 1 para

8. Ostrzenie łyżew 9,00zł/para. 1 para

9. Udostępnienie lodowiska
na rzecz spółki Bytomski
Sport Polonia Bytom Sp.
z o.o.

1230,00 zł/mies. 1 miesiąc

10. Wynajem komercyjny
lodowiska

400,00zł/godz. 1 godzina wynajmu tafli
lodowiska +szatni. Kluby
sportowe, stowarzyszenia,
towarzystwa sportowe  działające
na terenie Bytomia 50% zniżki

11. Wynajem pomieszczenia
szatniowego

40,00 zł / 1 godzina 1 godzina

12. Wynajem Sali
konferencyjnej

100,00 zł/godz. 1 godzina wynajmu max. dla 30
osób(w ramach wynajmu
udostępnienie stołów, krzeseł i
rzutnika)

13. Wynajem pomieszczeń
odnowy biologicznej

100 zł/ godz. Cena za 1 godzinę wynajmu dla
klubów sportowych oraz
stowarzyszeń z terenu Bytomia po
wcześniejszym uzgodnieniu z
kierownikiem lodowiska

14. Bilet wstępu siłownia 100,00 zł/godz. Cena za 1 godzinę udostępnienia
dla klubów sportowych i
stowarzyszeń z terenu Bytomia po
wcześniejszym uzgodnieniu z
kierownikiem lodowiska

15. Wynajem sali
gimnastycznej

100,00 zł/godz. Cena za 1 godz. wynajmu

16. Wynajem strefy VIP 150,00 zl /godz. Cena za 1 godzine wynajmu

17. Obsługa nagłośnienia i
oświetlenia lodowiska

150,00 zł/godz. Cena za 1 godz. obsługi

18. Kaucja zwrotna za
kluczyk do szafki

20,00 zł/1 szt. Płatność tylko gotówką w
informacji

19. Kaucja zwrotna za
wypożyczenie łyżew

100,00 zł/para Płatność tylko gotówka w
informacji

20. Wynajem powierzchni
reklamowych

Nie mniej niż
200,00zł/m²/mies.

1m² na miesiąc



21. Wynajem powierzchni
reklamowych na
nośnikach
multimedialnych – 3szt

200,00zł/1 m-c Cena za 1 miesiąc

Uczestnicy programu  „3+ Liczna Rodzina” uprawnieni są do 30% zniżki na zakup biletów wstępu na lodowisko sztuczne.

2.1 lodowisko sezonowe przy ul. Wrocławskiej (Park Miejski im. F.Kachla)

Lp. Nazwa Cena brutto Uwagi

1. Ślizgawka
ogólnodostępna -
bilet wstępu

6,00 zł/godz./osoba W godzinach od 8,00 do 15,00 dla
grup szkolnych w ramach zajęć
wychowania fizycznego stosuje się
odpowiednio przepisy § 5 pkt. 5
załącznika do Uchwały Nr
XXIX/403/14 Rady Miejskiej w
Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały XLIV/599/09
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia
26 marca 2009 r. w sprawie zasad i
trybu korzystania z gminnych
obiektów użyteczności publicznej
o charakterze sportowo –
rekreacyjnym pozostających w
posiadaniu Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Bytomiu oraz
upoważnienia Prezydenta Bytomia
do ustalania cen i opłat za
korzystanie
z tych obiektów

2. Wypożyczalnia 8,00 zł/godz. Wypożyczenie jednej pary łyżew

3. Ostrzenie łyżew 8,00 zł/para 1 para łyżew

4. Wynajem powierzchni
reklamowej

60,00 zł
/m²/mies.

Cena za 1 m² za 1 m-c wynajmu

3. Stadiony Miejskie

3.1.  Boisko sportowe przy ul. Worpie 18

Lp. Nazwa Cena brutto Uwagi

1. Wynajem boiska na cele
komercyjne wraz z
zapleczem sanitarnym

150,00 zł/godz. 1 godzina – całe boisko

2. Wynajem powierzchni
reklamowych

30,00 zł/m² 1 m² na miesiąc

3. Udostępnienie obiektu
na rzecz TSPN
„Nadzieja” Bytom

100,00 zł/mies. Cena za 1 miesiąc



4. Wynajem sali
konferencyjnej

40,00 zł/godz 1 godzina

4. Hale sportowe

4.1. wynajem hali sportowej im. Józefa Wiśniewskiego przy ul. Modrzewskiego 5a

Lp. Nazwa Cena Uwagi

1. Wynajem płyty głównej
(cała płyta boiska) wraz
ze standardowym
oświetleniem

200,00 zł/ godz. 1 godz. wynajmu  płyty przez kluby sportowe,
stowarzyszenia, towarzystwa sportowe działające
na terenie Bytomia – 50% bonifikaty

grupy MOSM zgodnie z § 5 pkt.5 uchwały nr
XXIX/403/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia
24 marca 2014 r. – bezpłatnie na podstawie
harmonogramu

2. Wynajem płyty głównej
(½ płyty boiska) wraz z
standardowym
oświetleniem

100,zł/godz. 1 godz. wynajmu  płyty przez kluby sportowe,
stowarzyszenia, towarzystwa sportowe działające
na terenie Bytomia – 50% bonifikaty

grupy MOSM zgodnie z § 5 pkt.5 uchwały nr
XXIX/403/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia
24 marca 2014 r. – bezpłatnie na podstawie
harmonogramu

3. Wynajem szatni 40,00 zł/godz. Cena za wynajem 1 szatni na 1 godzine

4.. Wynajem hali z
przeznaczeniem na
imprezę okazjonalną

800,00 zł/ godz. 1 godz. wynajmu  płyty
przez kluby sportowe, stowarzyszenia,
towarzystwa sportowe działające na terenie
Bytomia – 50% bonifikaty

grupy MOSM zgodnie z § 5 pkt.5 uchwały nr
XXIX/403/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia
24 marca 2014 r. – bezpłatnie na podstawie
harmonogramu



5.. Wynajem hali z
przeznaczeniem na
imprezę sportową

600,00 zł/godz.
1 godz. wynajmu  płyty
przez kluby sportowe, stowarzyszenia,
towarzystwa sportowe działające na terenie
Bytomia – 50% bonifikaty

grupy MOSM zgodnie z § 5 pkt.5 uchwały nr
XXIX/403/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia
24 marca 2014 r. – bezpłatnie na podstawie
harmonogramu

6.. Wynajem sali
audiowizualnej ( sala
klimatyzowana)

80,00 zł/godz. 1 godzina wynajmu sali z pełnym wyposażeniem
(nagłośnienie, laptop, tablica, krzesła w liczbie
40 sztuk, projektor multimedialny)

7.. Wynajem powierzchni
reklamowych

Cena umowna -
nie
mniej niż 80,00
zł./m²

Cena za 1 miesiąc

8.. Wynajem na rzecz „KK
Polonia Bytom”

50,00 zł/mies. Cena za 1 miesiąc

9. Wynajem na rzecz spółki
Bytomski Sport Polonia
Bytom Sp.z o.o.

500,00 zł/ mies. Cena za 1 miesiąc dla potrzeb sekcji koszykówki

10. Wynajem na rzecz
Bytomskiej Akademii
Boksu

500,00 zł/m-c Cena za 1 miesiąc

4.2 wynajem hali sportowej przy ul. Kosynierów 17

Lp. nazwa Cena brutto Uwagi

1. Wynajem powierzchni reklamowych Cena umowna
nie mniej niż
50,00 zł/m²

1m² na miesiąc

4.3 wynajem hali sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich 131

Lp. nazwa Cena brutto Uwagi

1. Wynajem boiska sportowego 150,00
zł/godz.

1 godzina

2. Wynajem powierzchni reklamowych Cena umowna
nie mniej niż
50,00 zł/m²

1 m²na miesiąc

3. Wynajem na rzecz MUKS karate tradycyjne 200,00 zł/ m-c Cena za 1 miesiąc

5. Kompleks sportowy „Torkacik” przy ul. Tarnogórskiej 1



● wstęp dla dzieci i młodzieży szkolnej bezpłatny po okazaniu legitymacji szkolnej

6. Skate Park w Parku Miejskim im. F. Kachla

wstęp bezpłatny

7. Kompleks Sportowy Moje Boisko – Orlik 2012 przy ul. Chorzowskiej 28h

wstęp bezpłatny

8. Gabinety masażu i fizykoterapii w budynku pływalni krytej przy ul. Parkowej 1

Lp. nazwa Cena brutto uwagi

1. masaże

całkowity 80,00 zł 45 – 50 min.

całkowity 100,00 zl 60 minut

kręgosłupa 50,00 zł 30 minut min

brzucha 30,00 zł 10 -15 minut

1 kończyny górnej 30,00 zł 15 -20 minut

1 kończyny dolnej 40,00 zł 15-20 minut

klatki piersiowej 30,00 zł 15 – 20 minut

obręczy barkowej 40,00 zł 15 – 20 minut

pośladków 40,00 zł 15 minut

stopy 25,00 zł 10 -15 minut

dłoni 25,00 zł 10 – 15 minut

masaż rekreacyjny 70,00 zł 45-50 minut

Karnet na masaże Przy zakupie 10
masaży – płatność
za 9 masaży

Osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym lub równoważnym stopniem niepełnosprawności określonym w ustawie z
27 sierpnia 1997 r. z późn. zm. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych korzystają
z masaży oraz zabiegów leczniczych z 50% zniżką.

Uczestnicy programu „3+ Liczna Rodzina” uprawnieni są do 30% zniżki na bilety wstępu na:
- basen odkryty,
- basen kryty,
- lodowisko sztuczne.


